
 

 

 

ขอตกลงดานภาษีศุลกากรถือเปนหัวใจสําคัญของการเจรจาการคาเสรี  การเจรจาลดภาษี
สินคานําเขาถือเปนประเด็นหลักของการเจรจาเร่ืองการคาสินคา (Trade in goods) ของประเทศคู
เจรจาการคาเสรี   ขอตกลงดานภาษีศุลกากรในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยและ
สหรัฐฯ จะเปนสวนท่ีจะทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปดเสรีการคากับสหรัฐฯ มากท่ีสุด 
ดังนั้น  คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอทาทีการเจรจาในขอตกลงดานภาษีศุลกากรเพ่ือเปนแนวทางในการ
เตรียมความพรอม  และเปนโอกาสใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการ
ปรับตัว  เพ่ือรองรับการเปดเสรีดังกลาว 

สวนแรกของบทนี ้จะนําเสนอภาพรวมการคาระหวางไทยและสหรัฐฯ   สวนท่ีสองนําเสนอ
โครงสรางภาษีศุลกากรของไทยและสหรัฐฯ   สวนท่ีสามเปนการเสนอขอตกลงดานภาษีศุลกากรใน
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการเจรจากับสหรัฐฯ   สวนท่ีสี่เปน
ขอเสนอทาทีการเจรจาลดภาษีของไทย  ท่ีจะเปนแนวทางในการเจรจากับสหรัฐฯ ในเร่ืองการเขาสู
ตลาดของสินคาเพ่ือใหมีการลดภาษีแกกัน  สวนสุดทาย นําเสนอผลกระทบและแนวทางการเจรจา
ขอตกลงดานภาษีศุลกากรกับสหรัฐฯ   ตลอดจนเสนอแนวทางการปรับตัวของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทยเพ่ือรองรับการเปดเสรีการคากับสหรัฐฯ  

2.1 ภาพรวมการคาระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

ในหัวขอน้ีจะนําเสนอภาพรวมการคาระหวางไทยและสหรัฐฯ โดยแสดงปริมาณการคา
ระหวางประเทศของไทยและสหรัฐฯ   และสวนท่ีสองนําเสนอสินคานําเขาและสงออกท่ีสําคัญของไทย
และสหรัฐฯ  

2.1.1 ปริมาณการคาระหวางประเทศของไทยและสหรัฐอเมรกิา  

ในชวงเกือบสองทศวรรษท่ีผานมา  มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยเพ่ิมขึ้นโดยตลอด 
จาก 474.74 พันลานบาทในป 2529 เปน 6,472.02 พันลานบาทในป 2546 ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 มูลคา
การคาท่ีเพิ่มขึ้นมาจากท้ังมูลคาสงออกและมูลคานําเขา  มูลคาสงออกเพ่ิมจาก 233.38 พันลานบาทใน
ป 2529 เปน 3,333.93 พันลานบาทในป 2546   ขณะเดียวกัน  มูลคานําเขาสินคาโดยรวมเพ่ิมจาก 
241.36 พันลานบาทในป 2529 เปน 3,138.10 พันลานบาทในป 2546  ตั้งแตป 2529 ไทยขาด
ดุลการคามาโดยตลอดและมีแนวโนมวาจะขาดดุลมากขึ้น  จนกระทั่งป 2540 ไทยประสบปญหาวกิฤต
เศรษฐกิจ  คาเงินบาทออนคาลงเกือบเทาตัว  สงผลใหสินคาไทยสงออกไดมากขึ้น  การขาดดลุการคา

2 
ขอตกลงเกีย่วกับภาษศีุลกากร 
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จึงลดลงและเปลี่ยนมาเกินดุลในป 2541  อยางไรก็ตามการเกินดุลการคามีแนวโนมลดลงจาก 474.02 
พันลานบาทในป 2541 เปน 195.83 พันลานบาทในป 2546 

สหรัฐฯ เปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทยมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน  โดยการสงออกสินคาไทย
ไปยังสหรัฐฯ มีมูลคาสงออกสูงท่ีสุดในบรรดาประเทศท้ังหมดท่ีเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีกับไทย 
(ญ่ีปุน  จีน  ออสเตรเลีย  อินเดีย  นิวซีแลนด  บาหเรนและเปรู)  มูลคาการสงออกในป 2546 ของไทย
ไปสหรัฐฯ มีมูลคารวมท้ังส้ิน 566.02 พันลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 16.98 ของมูลคาการสงออก
รวมของไทย  รองลงมาคือ  ญ่ีปุน (รอยละ 14.21) จีน (รอยละ 7.08) และออสเตรเลีย (รอยละ 2.69)  
ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 

เมื่อพิจารณาประเทศคูเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทยจํานวน 8 ประเทศ พบวา สดัสวน
การนําเขาสินคาของไทยจากประเทศคูเจรจาเหลานี้คิดเปนรอยละ 45.24 ของมูลคานําเขารวมของ
ไทย   สหรัฐฯ เปนประเทศที่ไทยนําเขาสินคามากเปนอันดับสองรองจากญ่ีปุน  โดยมูลคาการนําเขา
สินคาจากสหรัฐฯ ในป 2546 คิดเปนรอยละ 9.45 ขณะท่ีไทยนําเขาจากญ่ีปุนในสัดสวนรอยละ 24.09 
ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 

รปูที ่2.1 ภาพรวมการคาระหวางประเทศของไทยป 2529-2546 
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ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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ตารางที ่2.1 ตลาดสงออกของประเทศไทยป 2546 
มูลคาการสงออกป 2546 (ลานบาท) อัตราการขยายตัว (%)   

ประเทศ สงออกรวม 20 
สินคาแรก 

สัดสวน 20  
สินคาแรกตอ 
ทั้งหมด (%) 

2543 2544 2545 2546 
สัดสวนการ
สงออกของ
ไทย (%) 

ประเทศคูเจรจาการคาทวิภาค ี
1 สหรัฐฯ  566,016.6 400,802.5 70.81 23.43 -1.21 -0.93 -2.26 16.98 
2 ญ่ีปุน 473,621.8 264,275.8 55.8 29.92 8.22 -2.92 10.92 14.21 
3 จีน 236,160.0 188,505.4 79.82 60.52 12.29 19.96 54.77 7.08 
4 ออสเตรเลีย 89,744.1 70,019.6 78.02 30.48 -7,25 16.65 27.44 2.69 
5 อินเดีย 26,530.2 19,851.1 74.82 49.70 8.27 -17.19 49.56 0.80 
6 นิวซีแลนด 11,016.4 8,745.2 79.38 19.65 10.81 8.41 25.23 0.33 
7 บาหเรน 1,679.9 1,159.3 69.01 1.11 27.03 2.52 11.85 0.05 
8 เปรู 810.2 732.2 90.37 40.97 5.2 60.14 -16.02 0.02 
 รวม 8 ประเทศ 1,405,579.2 954,091.1 67.88     42.16 

กลุมประเทศอ่ืน 
 สหภาพยุโรป 488,951.7 333,232.9 68.15 17.51 6.71 -6.02 11.54 14.67 
 อาเซียน 687,080.5 436,561.7 63.54 30.43 3.89 4.36 18.03 20.61 
 BIMST-EC(7) 63,887.8 43,071.3 67.42 41.89 -3.45 -10.9 30.24 1.92 
 โลก 3,333,928.5 1,941,966.4 58.25 25.01 4.21 2.34 12.94 100.00 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 

ตารางที่ 2.2 แหลงนําเขาของประเทศไทยป 2546 
มูลคาการนําเขาป 2546 (ลานบาท) อัตราการขยายตัว (%)   

ประเทศ นําเขารวม 20  
สินคาแรก 

สัดสวน 20  
สินคาแรกตอ
ทั้งหมด (%) 

2543 2544 2545 2546 
สัดสวนการ
นําเขาของ
ไทย (%) 

ประเทศคูเจรจาการคาทวิภาคี 
1 สหรัฐฯ  296,535.1 253,629.7 85.53 20.58 8.57 -16.61 11.56 9.45 
2 ญ่ีปุน 755,882.1 704,147.7 93.16 32.52 0.13 3.67 18.27 24.09 
3 จีน 251,071.2 219,800.0 87.54 43.46 21.64 28.26 18.59 8.00 
4 ออสเตรเลีย 65,578.0 61,635.3 93.99 26.36 28.70 7.13 1.68 2.09 
5 อินเดีย 36,384.5 33,944.5 93.29 44.68 20.19 11.43 9.20 1.16 
6 นิวซีแลนด 8,754.0 8,039.5 91.84 16.35 18.89 -13.05 7.77 0.28 
7 บาหเรน 3,944.6 3,944.1 99.99 15.81 11.19 -4.11 62.08 0.13 
8 เปรู 1,523.3 1,518.9 99.71 43.11 15.43 -65.77 9.18 0.05 
 รวม 8 ประเทศ 1,419,672.8 1,286,659.7 90.63     45.24 

กลุมประเทศอ่ืน 
 สหภาพยุโรป 314,129.2 258,287.5 82.22 13.99 32.76 -9.95 3.36 10.01 
 อาเซียน 522,122.2 421,746.9 80.78 37.33 7.39 4.79 11.74 16.64 
 BIMST-EC(7) 75,452.4 41,357.5 54.81 59.09 71.61 7.07 2.52 2.40 
 โลก 3,138,095.2 2,543,857.0 81.06 30.76 10.47 0.73 13.07 100.00 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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2.1.2 สินคานําเขาและสงออกที่สําคัญของไทยและสหรฐัอเมริกา  

สินคาสงออกท่ีสําคัญของสหรัฐฯ มักเปนสินคาท่ีใชทุนและเทคโนโลยีเปนหลัก โดยสินคา
สงออก 10 อันดับแรกของสหรัฐฯ  คือ แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบรถยนต เคร่ืองบิน รถยนตนั่ง 
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ สวนประกอบคอมพิวเตอร เคร่ืองกังหันไอพน สวนประกอบเคร่ืองบิน 
เคร่ืองใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ยารักษาโรค ตามลําดับ  สินคาสงออกท้ัง 10 รายการน้ีมมูีลคา
รวมกันถึง 209.72 พันลานดอลลารสหรัฐฯ  หรือคิดเปนรอยละ 28.9 ของมูลคาการสงออกรวมท้ังหมด
ในป 2546  ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

สวนของสินคานําเขาที่สําคัญของสหรัฐฯ สวนใหญเปนสินคาทุน วัตถุดิบ นํ้ามัน และชิ้นสวน
อุปกรณของสินคาที่ใชเทคโนโลยีตางๆ โดยสินคานําเขาหลัก 10 อันดับแรกของสหรัฐฯ คือ นํ้ามันดิบ 
รถยนตนั่ง เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ นํ้ามันสําเร็จรูป สวนประกอบรถยนต เคร่ืองสงวิทยุและ
โทรทัศน สวนประกอบคอมพิวเตอร กาซธรรมชาต ิยารักษาโรค และแผงวงจรไฟฟา ตามลาํดบั สนิคา
นําเขาท้ัง 10 รายการน้ีมีมูลคารวมกันถึง 442.56 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 35.2 
ของมูลคาการนําเขารวมท้ังหมดในป 2546  ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

ตารางที ่2.3 สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญของสหรัฐอเมรกิา ป 2546 

สินคาสงออกสําคัญ สินคานําเขาสําคัญ 
พิกดั รายการสินคา มูลคา

สงออก 
(ลาน US$) 

พิกดั รายการสินคา มูลคา
นําเขา 

(ลาน US$) 
8542 
8708 
8802 
8703 
8471 
8411 
8473 
8803 
3004 
9018 

แผงวงจรไฟฟา 
สวนประกอบรถยนต 
เครื่องบิน 
รถยนตนั่ง 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องกังหนัไอพน 
สวนประกอบคอมพิวเตอร 
สวนประกอบเครือ่งบิน 
ยารักษาโรค 
เครื่องใชทางวิทยาศาสตร
การแพทย 

41,912.0 
28,085.6 
25,673.0 
22,768.5 
21,594.3 
15,546.8 
18,414.0 
14,792.7 
9,951.0 

10,982.2 

2709 
8703 
8471 
2710 
8708 
8525 
8473 
2711 
3004 
8542 

น้ํามนัดิบ 
รถยนตนั่ง 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
น้ํามนัสําเร็จรูป 
สวนประกอบรถยนต 
เครื่องสงวิทยุ โทรทัศน 
สวนประกอบคอมพิวเตอร 
กาซธรรมชาต ิ
ยารักษาโรค 
แผงวงจรไฟฟา 

101,794.7 
114,775.1 
51,996.6 
26,680.0 
32,347.9 
24,958.0 
24,474.0 
21,174.3 
23,079.8 
21,281.0 

 
รวม 10 รายการ 
รวมทั้งหมด 

209,720.1 
724,771.0 

 รวม 10 รายการ 
รวมทั้งหมด 

442,561.4 
1,257,121.3 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2548. 

เมื่อพิจารณาสินคานําเขาของสหรัฐฯ จากไทย  พบวาสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาของสหรัฐฯ 
จากไทยสูงสุด 20 อันดับแรก  มีมูลคารวมกันเทากับ 8.52 พันลานดอลลารสหรัฐฯ  หรือคดิเปนรอยละ 
56.1 ของสินคาไทยที่สงออกไปสหรัฐฯ ท้ังหมด  สินคาเหลานี ้ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
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เคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองรับโทรทัศน เคร่ืองรับโทรศัพทและสวนประกอบ กุงและปูสดแชเย็น 
แผงวงจรไฟฟา อาหารทะเลแปรรูป ถุงมือยาง เส้ือถักแบบสเวตเตอรหรือเส้ือกั๊ก เฟอรนิเจอรและ
สวนประกอบ ปลาปรุงแตง สวนประกอบคอมพิวเตอร ยางธรรมชาต ิสูทของผูหญิง เคร่ืองวิดีโอ หมอ
แปลงไฟฟา รองเทาหนัง เสื้อผาและเคร่ืองแตงกายเด็กเล็ก สายไฟฟาและสายเคเบิล และเคร่ืองรับ
วิทย ุ เปนตน  ดังแสดงในตารางท่ี 2.4  

ในตลาดสหรัฐฯ  ประเทศที่นาจะเปนคูแขงทางการคากับไทยในการสงออกรวม ไดแก จีน 
แคนาดา เม็กซิโก เกาหลีใต มาเลเซีย อินเดีย ญ่ีปุน และบางประเทศในทวีปยุโรป โดยจีนครองสวน
แบงตลาดสูงสุดหรืออันดับสองในสินคาสงออกสําคัญของไทยหลายชนิด  เปนท่ีนาสังเกตวา ตั้งแตป 
2543 จนถึงป 2546 การสงออกสินคาจากจีนไปยังสหรัฐฯ มีการขยายตัวขึ้นอยางตอเน่ืองท้ังในดาน
สวนแบงตลาดและมูลคาสินคา ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 

ตารางที ่2.4 สวนแบงตลาดของสินคาไทยทีส่ําคัญในตลาดสหรฐัอเมริกา ป 2546 
HS สินคา มลูคา  

(ลาน US$) 
สวนแบงตลาดประเทศคูคา 3 อันดับแรก และไทย 

8471 เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

1,663.4 จีน (29.4) มาเลเซีย (15.0) เม็กซิโก (11.8) ไทย (3.2) 

7113 เครือ่งประดับอัญมณี 773.3 อิตาล ี(19.0) อินเดีย (18.0) ไทย (12.2) 
8528 เครื่องรับโทรทัศน 660.4 เม็กซิโก (44.2) ญี่ปุน (16.2) จีน (12.2) ไทย (5.6) 
8517 เครื่องรับโทรศัพท 624.4 เม็กซิโก (22.5) จีน (21.1) มาเลเซีย (16.5) ไทย (4.9) 
0306 กุง ปูสดแชแข็ง 577.2 แคนาดา (20.3) ไทย (12.5) เวียดนาม (10.2) 
8542 แผงวงจรไฟฟา 512.6 เกาหลีใต (15.6) มาเลเซีย (14.6) ไตหวนั (13.4) ไทย (2.4) 
1605 อาหารทะเลแปรรปู 510.3 ไทย (36.4) จีน (16.0) แคนาดา (13.3) 
4015 ถุงมือยาง 395.5 มาเลเซีย (42.5) ไทย (38.0) จีน (7.0) 
6110 เส้ือถักสเวตเตอรหรือเส้ือก๊ัก 304.6 จีน (11.7) ฮองกง (10.6) เม็กซิโก (6.9) ไทย (2.6) 
9403 เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ 291.0 จีน (41.3) แคนาดา (23.4) อิตาล ี(4.5) ไทย (2.3) 
1604 ปลาปรุงแตง 259.2 ไทย (30.3) เอกวาดอร (17.3) แคนาดา (10.0) 
8473 สวนประกอบคอมพิวเตอร 260.6 จีน (26.3) ญี่ปุน (18.1) สิงคโปร (9.6) ไทย (1.1) 
4001 ยางธรรมชาต ิ 258.1 อินโดนีเซีย (56.9) ไทย (24.6) มาเลเซีย (8.7) 
6204 สูทของผูหญิง 257.4 จีน (16.2) เม็กซิโก (12.1) ฮองกง (7.1) ไทย (2.3) 
8521 เครื่องวิดีโอ 245.2 จีน (60.4) ญี่ปุน (8.9) เกาหลีใต (7.3) ไทย (5.5) 
8504 หมอแปลงไฟฟา 222.1 จีน (27.0) เม็กซิโก (23.6) แคนาดา (7.6) ไทย (3.5) 
6403 รองเทาหนัง 213.8 จีน (62.3) อิตาล ี(10.1)  บราซิล (9.3) ไทย (2.0) 
2008 ผลไมแปรรูป 158.2 จีน (45.7) ไทย (12.1) อินโดนีเซีย (3.9) 
7103 พลอย 164.1 เม็กซิโก (64.0) จีน (10.8) แคนาดา (5.6) ไทย (2.0) 
8527 เครื่องรับวิทยุ 168.2 จีน (37.2) เม็กซิโก (26.7) มาเลเซีย (13.1)  ไทย (2.7) 
 รวม 20 รายการ 8,519.6  
 รวมมูลคาสงออกท้ังหมด 15,178.5  

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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ในทางกลับกัน ประเทศท่ีเปนคูแขงทางการคาท่ีสําคัญสําหรับสินคาท่ีสหรัฐฯ สงออกมายัง
ตลาดไทย คือ ประเทศญ่ีปุน  จากตารางที ่2.5 จะเห็นไดวา สินคาจากประเทศญ่ีปุนครองสวนแบง
ตลาดสูงที่สุดมากถึง 10 รายการจากสินคาสําคัญท้ังหมดท่ีแสดง 20 รายการ 

ตารางที ่2.5 สวนแบงตลาดของสินคาสหรฐัอเมริกาทีส่าํคัญในตลาดไทยป 2546 
สินคา มลูคา  

(ลาน US$) 
สวนแบงตลาดประเทศคูคา 3 อันดับแรก และสหรัฐฯ  

แผงวงจรไฟฟา 1,136.70 ญี่ปุน (36.01) สหรัฐฯ (19.38) สิงคโปร (9.52) 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 731.3 ญี่ปุน (46.83) สหรัฐฯ (9.21) เยอรมน ี(9.04) 
เคมีภัณฑ 667.8 ญี่ปุน (22.71) สหรัฐฯ (11.98) สิงคโปร (11.21) 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ 

519.5 จีน (27.20) มาเลเซีย (20.75) สหรัฐฯ (12.29) 

เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการ
บินและสวนประกอบ 

426.3 สหรัฐฯ (50.11) ประเทศอ่ืน (35.13) บราซิล (4.76) 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 422.7 ญี่ปุน (27.48) จีน (17.93) เกาหลีใต (9.62) สหรัฐฯ (6.38) 
พืชและผลติภัณฑจากพืช 386.2 อารเจนตนิา (23.49) สหรัฐฯ (20.72) บราซิล (10.14) 
เครื่องมือ เครื่องใชทาง
วิทยาศาสตร การแพทย การ
ทดสอบ 

274.7 ญี่ปุน (42.98) สหรัฐฯ (20.12) เยอรมนี (6.58) 

ธุรกรรมพิเศษ 193.8 ไทย (47.68) สหรัฐฯ (23.41) ไลบีเรีย (6.04) 
ดายและเสนใย 192.3 สหรัฐฯ (17.56) จีน (15.62) ออสเตรเลีย (12.79) 
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 183 ญี่ปุน (43.01) รัสเซีย (8.63) ยูเครน (5.15) สหรัฐฯ (4.31) 
เครื่องใชเบ็ดเตล็ด 168.4 ญี่ปุน (38.36) สหรัฐฯ (14.24) จีน (13.03) 
ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก 154.8 ญี่ปุน (39.33) สหรัฐฯ (9.48) มาเลเซีย (8.10) 
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง
และทองคํา 

107.5 อิสราเอล (17.49) ออสเตรเลีย (14.26) ฮองกง (9.92) สหรัฐฯ  
(5.18) 

เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 103.9 สหรัฐฯ (27.68) แคนาดา (20.06) ญี่ปุน (15.88) 
สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ 

100.3 ญี่ปุน (21.18) สหรัฐฯ (4.28) ออสเตรเลีย (16.52) จีน (7.94) 

สัตวและผลติภัณฑจากสัตว 92.5 สหรัฐฯ (17.88) ออสเตรเลีย (8.06) อิตาล ี(7.50) 
ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 89.5 สหรัฐฯ (13.10) ฝร่ังเศส (11.27) เยอรมน ี(9.48) 
ลวดและสายเคเบิล 87.2 ฮองกง (17.27) สหรัฐฯ (14.77) ญี่ปุน (14.44) 
ผลิตภัณฑโลหะ 77.6 ญี่ปุน (46.16) สหรัฐฯ (8.53) จีน (6.62) 
รวม 20 รายการ 6,116.00  
รวมมูลคาสงออกท้ังหมด 7,092.60  

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
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2.2 โครงสรางอัตราภาษีศุลกากรของไทยและสหรัฐอเมริกา  

ในสวนน้ีจะนําเสนอโครงสรางอัตราภาษีศุลกากรของไทยและสหรัฐฯ   รวมทั้งนําเสนอสินคา
ท่ีมีอัตราภาษีสูง (tariff peak) ของไทยและสหรัฐฯ ในสวนท่ีสอง 

2.2.1 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของไทยและสหรฐัอเมริกา  

ในป 2546  ประเทศไทยมีพิกัดอัตราศุลกากรจํานวน 5,505 รายการ1 จํานวนสินคารอยละ 
72.1 ไดผูกพันการลดภาษีไว (bound) ภายใตพันธกรณีขององคการการคาโลก (WTO)  สําหรับสินคา
ไทยท่ียังไมไดผูกพันการลดภาษีไว (unbound) ไดแก  เกลือ  เชื้อเพลิง  ปุย  เนื้อเยื่อไม  อุปกรณการ
ขนสง  ผลิตภัณฑยางและเหล็ก  อัตราภาษีเฉลี่ยของสินคาท้ังหมดของไทยท่ีผูกพันไว (average 
bound rate) เทากับรอยละ 28.4  สินคาเกษตรตามนิยามขององคการการคาโลก (WTO Agricultural 
products) มีอัตราภาษีเฉลี่ยที่ผูกพันไวเทากับรอยละ 35.7  ขณะท่ีสินคาท่ีไมใชเกษตร (WTO Non-
agricultural products) มีอัตราเฉลี่ยท่ีผูกพันไวเทากับรอยละ 26.6  ดังแสดงในตารางท่ี 2.6 

แมวาประเทศไทยจะผูกพันอัตราภาษีนําเขาสินคาไวที่รอยละ 28.4  แตอัตราภาษีเฉลี่ยท่ีเก็บ
จริง (average applied rate) เทากับรอยละ 14.7   โดยสินคาเกษตรตามนิยามขององคการการคาโลก
มีอัตราภาษีเฉลี่ยที่เก็บจริงเทากับรอยละ 25.7 สวนสินคาที่ไมใชเกษตรมีอัตราเฉลี่ยท่ีเก็บจริงรอยละ 
13.0  นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีสินคาจํานวนรอยละ 4.0 ท่ีไมตองเสียภาษีเม่ือนําเขาหรือเปนสินคา
ปลอดภาษี (duty free)  ดังแสดงในตารางท่ี 2.6   

สหรัฐฯ มีพิกัดอัตราศุลกากรจํานวน 10,485 รายการ2  และไดมีการผูกพันการลดภาษีภายใต
องคการการคาโลกไวทุกรายการ  โดยสินคานําเขาสหรัฐฯ ท่ีไมตองเสียภาษีมีจํานวนรอยละ 31.2 ของ
จํานวนสินคาทั้งหมด  ภาษีนําเขาเฉลี่ยของสหรัฐฯ มีอัตราต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับไทย  คือมีอัตรา
เฉลี่ยที่ระดับรอยละ 5.1  ขณะท่ีอัตราภาษีเฉลี่ยสินคาเกษตรตามนิยามองคการการคาโลกอยูท่ีระดับ
รอยละ 9.8  ขณะท่ีสินคาท่ีไมใชเกษตรอยูท่ีระดับรอยละ 4.2  ดังแสดงในตารางท่ี 2.6 

 

 

 

 

 

                                            
1 Harmonized system 7 digit level 
2 Harmonized system 8 digit level 
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ตารางที ่2.6 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของไทยและสหรัฐอเมริกา  

รายการ ไทย สหรัฐฯ 
1 Bound tariff lines (% of all tariff lines) 72.1 100.0 
2 Duty free tariff lines (% of all tariff lines) 4.0 31.2 
3 Non-ad valorem tariff (% of all tariff lines) 23.0 12.2 
4 Tariff quotas ((% of all tariff lines) 1.0 n.a 
5 Non-ad valorem tariffs with no AVEs (% of all tariff lines) 22.0 0.0 
6 Simple average bound rate 28.4 n.a 
    Agricultural products (HS 01-24) 33.1 n.a 
    Industrial products (HS 25-97) 27.2 n.a 
    WTO Agricultural products  35.7 n.a 
    WTO Non-agricultural products 26.6 n.a 
    Textiles and clothing 33.6 n.a 
7 Simple average applied rate 14.7 5.1 
    Agricultural products (HS 01-24) 25.4 n.a 
    Industrial products (HS 25-97) 12.9 n.a 
    WTO Agricultural products  25.7 9.8 
    WTO Non-agricultural products 13.0 4.2 
    Textiles and clothing 21.7 n.a 

หมายเหต:ุ  อัตราภาษีนําเขาของไทยป 2003 อัตราภาษีนําเขาสหรัฐฯ ป 2002 
ที่มา: WTO, 2004. 
 

2.2.2 สินคาที่มอีัตราภาษีสูงของไทย 

สินคาท่ีมีอัตราภาษีนําเขาสูงของไทย (tariff peak) ไดแก สินคาในกลุมอาหารและเกษตร 
แปรรูปหลายรายการท่ีไทยใชมาตรการปกปองพิเศษหรือมีการกําหนดโควตานําเขา  เชน  เนื้อโค
กระบือ  ผักผลไมบางรายการ  เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  นมและผลิตภัณฑนม  นํ้าตาลและยาสูบ  
สินคาในกลุมน้ีท่ีมีอัตราภาษีนําเขาสูงที่สุดคือ นํ้าตาล  ซ่ึงมีอัตราภาษีรอยละ 96  สวนสินคา
อุตสาหกรรมของไทยท่ีมีอัตราภาษีสูงกระจายอยูในอุตสาหกรรมหลัก 3 อุตสาหกรรม ไดแก  สิ่งทอ
เคร่ืองนุงหม (ผาคลุมไหล ผาพันคอ เคหะสิ่งทอ) ยานยนต (รถยนต รถจักรยานยนต)  และ
เคร่ืองใชไฟฟา (เคร่ืองปรับอากาศ  ตูเย็น)  นอกจากน้ียังมีสินคาในกลุมอุตสาหกรรมอื่นท่ีมีอัตราภาษี
สูง เชน สารฆาแมลงและเคร่ืองใชในครัว  ซ่ึงมีอัตราภาษีนําเขารอยละ 30 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 
2.7  
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ตารางที ่2.7 สินคาที่มอีัตราภาษีสูงของไทย 

สินคา พิกดัศุลกากร (HS) อตัราภาษีนําเขาป 2003 (%) 
เกษตร 
   เนือ้โค กระบอื 
    ผักผลไม 
    เครือ่งดืม่ 
    นมและผลิตภัณฑนม 
    น้ําตาล 
    ยาสูบและผลิตภัณฑ 

 
0201-0202 

07-08 
2208 

0402-0404 
1701-1702 
2401-2402 

 
50 

40-60 
60 

30-40 
96 

60-73.6 
อุตสาหกรรม 
    ผาคลุมไหล 
    ผาพันคอ 
    เคหะสิ่งทอ 
    รถยนต 
    รถจักรยานยนต 
    สารฆาแมลง 
    เครือ่งใชในครัว 
    เครือ่งปรบัอากาศ 
    ตูเย็น     

 
6117 

6213-6215 
5701-5705 

8703 
8711 
3808 

6910-6913 
8415 
8418 

 
60 
60 
30 
80 
60 
20 
30 
30 
30 

ที่มา: กรมศุลกากร, 2547. 

 

2.2.3 สินคาที่มอีัตราภาษสีูงของสหรฐัอเมริกา  

สหรัฐฯ มีอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยในอัตราท่ีต่ํามากเมื่อเทียบกับไทย    โดยอัตราภาษีนําเขา
เฉลี่ยที่เก็บจริงของสหรัฐฯ เทากับรอยละ 5.1  แตเม่ือพิจารณาในรายสินคาพบวา สินคาท่ีมีอัตราภาษี
สูงมีหลายรายการและภาษีที่เก็บจากสินคานําเขาก็มีอัตราท่ีสูงมากดวย  สินคาท่ีสหรัฐฯ เก็บภาษี
นําเขาสูงท่ีสุดไดแก ยาสูบและผลิตภัณฑ โดยเก็บท่ีรอยละ 350  รองลงมาคือ เนยถ่ัว เก็บภาษีอัตรา
รอยละ 131.8  นอกจากน้ีส่ิงทอเคร่ืองนุงหม และรองเทากีฬาท่ีนําเขาไปสหรัฐฯ จะถูกเก็บภาษีใน
อัตราสูงอยูระหวางรอยละ 18-48  สินคา เชน เฟอรนิเจอร  เคร่ืองใชเซรามิค และเคร่ืองใชบนโตะ
อาหารท่ีนําเขาสหรัฐฯ ยังคงมีการเก็บภาษีในอัตราสูงเชนกัน   ดังแสดงในตารางท่ี 2.8 



2-10                 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทาํขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

ตารางที ่2.8 สินคาที่มอีัตราภาษีสูงของสหรฐัอเมรกิา  

สินคา พิกดัศุลกากร (HS) อตัราภาษีนําเขาป 2003 (%) 
เกษตร 
    ปลาปรุงแตง 
    น้ํามนัถั่วเหลือง 
    ผัก 
    ผลไม 
    ผลิตภัณฑนม 
    เนยถั่ว 
    ยาสูบและผลิตภัณฑ 

 
1604 
1507 
0709 
0807 
0403 
2008 

2401 , 2403 

 
35 

19.1 
21.3 
29.8 
20 

131.8 
350 

อุตสาหกรรม 
    กระเปาเดินทาง 
    ของท่ีทําดวยวัตถุจักสาน 
    ผาผืนที่ทําดวยฝาย 
    ผาทอแบบมขีน 
    เสือ้ผาเด็ก 
    ชุดสูท 
    ถุงมอืผา 
    รองเทาทําดวยยางหรอืพลาสตกิ 
    รองเทาสวนบนทําดวยวัตถุทอ 
    เครือ่งใชเซรามิค 
    เครือ่งแกวบนโตะอาหาร 
    เฟอรนิเจอรเคร่ืองแกว 
    รถบรรทกุ 
    ไมกวาดปดพ้ืน 

 
4202 
4602 
5212 
5801 
6111 
6114 
6116 
6401 
6404 
6912 

7013.10 
7013.99 

8704 
9603 

 
20 
18 

21.4 
21 

32.8 
32.7 
24 

37.5 
48 

30.1 
26 
38 
25 
32 

   ที่มา: USITC, 2004. 

2.3 ขอตกลงดานภาษีศุลกากรในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา  

ประเด็นหลักในการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับประเทศคูเจรจาทีเ่กีย่วของ
กับการคาสินคา คือ การลดภาษีสินคานําเขา  ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ กับ
สิงคโปร ระบุเร่ืองการลดภาษีสินคาระหวางกันไวในบทบัญญัติเร่ืองการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National 
Treatment) และการเขาสูตลาดของสินคา (Market access for Goods) และจะมีแนบตารางการลด
ภาษีไวสวนทายของความตกลง 

สหรัฐฯ มีรูปแบบการลดภาษีแบบแบงสินคาออกเปนกลุมๆ (Staging category)  โดยท่ีกลุม
เดียวกันจะมีวิธีการลดภาษีท่ีเหมือนกัน  และใชระยะเวลาการลดภาษีลงเหลอืศนูยเทากนั  ความตกลง
การคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีรูปแบบการลดภาษี 7 รูปแบบ  ใชเวลาในการลดภาษีสินคานําเขาทั้งหมด 
10 ป  ขณะที่ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลีใชเวลาการลดภาษีเหลือศูนยนานกวาคือ 12 ป  มี
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รูปแบบการลดภาษี 8 รูปแบบ  สามารถสรุปรูปแบบการลดภาษีของสหรัฐฯ กับประเทศคูภาค ีไดดงัน้ี 
(ดูตารางท่ี 2.9) 

• Staging Category A : ลดภาษีนําเขาสินคาระหวางกันเปน 0% ทันทีท่ีความตกลง
การคาเสรีมีผลบังคับใช    

• Staging Category B : ลดภาษีนําเขาระหวางกันเปน 0% ภายในเวลา 4 ป 
ตัวอยาง สินคาในกลุมน้ีไดแก เน้ือสัตว เนยแข็ง ปลาซารดีน กระเปาถือของผูหญิง  
เปนตน 

• Staging Category C : ลดภาษีนําเขาระหวางกันเปน 0% ภายในเวลา 8 ป 
ตัวอยาง สินคาในกลุมน้ีไดแก นมและผลิตภัณฑ ธัญพืช  อาหารทารก กระเปา
เดินทาง  เปนตน 

• Staging Category D : ลดภาษีนําเขาระหวางกันเปน 0% ภายในเวลา 10 ป 
ตัวอยาง สินคาในกลุมนี้ไดแก  เนยแข็ง  ผักผลไม  ทูนากระปอง  ผลิตภัณฑ
เซรามิค  เคร่ืองพอรชเลน  เปนตน 

• Staging Category E (สหรัฐฯ-ชิล)ี : ลดภาษีนําเขาระหวางกันเปน 0% ภายในเวลา 
12 ป ตัวอยาง สินคาในกลุมน้ีไดแก 

• Staging Category E (สหรัฐฯ-สิงคโปร) : สินคาท่ีภาษีนําเขาเปน 0% อยูแลว   

• Staging Category F (สหรัฐฯ-ชิล)ี : สินคาท่ีภาษีนําเขาเปน 0% อยูแลว   

• Staging Category G : ในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรจะลดภาษีเปน 0% ภายใน 
10 ป แตบางรายการจะลดเปน 0% ทันทีท่ี FTA มีผล  ขณะท่ีในความตกลง
สหรัฐฯ-ชิลีจะมีการลดภาษีอัตราเทาๆ กันและเปน 0% ภายใน 12 ป  ตัวอยาง
สินคาในกลุมน้ีไดแก หอม กระเทียม  มะเขือเทศ  ผลิตภัณฑถ่ัว  น้ําผลไม  เปนตน 

• Staging Category H : ลดภาษีเปน 0% ภายในเวลา 10 ขึ้นกับลักษณะของสินคา 

ในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร   สหรัฐฯ จะลดภาษีนําเขาสินคารอยละ 78.2 ของ
จํานวนสินคาทั้งหมดท่ีตกลงกันใหแกสิงคโปรทันทีท่ีความตกลงมีผลบังคับใช  และจะขยายให
ครอบคลุมสินคารอยละ 92 ภายในเวลา 10 ป  ขณะท่ีในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลีจะมีการลด
ภาษีนําเขาสินคาระหวางกันครอบคลุมสินคารอยละ 85 ของจํานวนสินคาท้ังหมดท่ีตกลงกัน  สินคาท่ี
เหลือจะลดใหเปน 0% ภายในเวลา 12 ป  และชิลีจะยกเวนภาษีสินคาฟุมเฟอย (luxury tax) ใหกับ
สหรัฐฯ ภายในเวลา 4 ป 
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ตารางที ่2.9 รปูแบบการลดภาษีในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรและความตกลง 
การคาเสรีสหรัฐฯ-ชิล ี

Staging 
category 

สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี 

A 0% ทันทีที ่FTA มีผล 0% ทันทีที ่FTA มีผล 
B ลดเปน 0% ภายใน 4 ป ลดเปน 0% ภายใน 4 ป 
C ลดเปน 0% ภายใน 8 ป ลดเปน 0% ภายใน 8 ป 
D ลดเปน 0% ภายใน 10 ป ลดเปน 0% ภายใน 10 ป 
E ภาษีเปน 0% อยูแลว ลดเปน 0% ภายใน 12 ป 
F   - ภาษีเปน 0% อยูแลว 
G ลดเปน 0% ภายใน 10 ป แตบางรายการ

จะลดเปน 0% ทันทีที่ FTA มีผล 
ภาษีเปน 0% ภายใน 12 ป  โดยมีรปูแบบ 
การลดภาษีดังนี ้
ปที่ 1-4 คิดอัตราปกติ (base rate) 
ปที่ 5-8 ลด 8.3% ของอตัราปกติ 
ปที่ 9-12 ลด 16.7% ของอัตราปกติ 

H ลดเปน 0% ภายใน 10 ป แตมีรปูแบบ
ขึ้นกับลักษณะของสนิคา 

ภาษีเปน 0% ภายใน 10 ป  โดยมีรปูแบบ
การลดภาษีดังนี ้
ปที่ 1-2 คิดอัตราปกติ (base rate) 
ปที่ 3-10 ลดอัตราเทากันทกุป 

   หมายเหต:ุ ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรไมมี Staging category F  

   ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

สินคาออนไหวของสหรัฐฯ ท่ีมีการเจรจากับประเทศคูภาคีสวนใหญเปนสินคาท่ีมีอัตราภาษสูีง 
(tariff peak) โดยสินคาออนไหวท่ีระบุในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  สหรัฐฯ-ชิลีและ
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย  มีจํานวนประมาณ 291 รายการปรากฏอยูทั้งกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม  
โดยผลิตภัณฑเกษตรและอาหารท่ีสหรัฐฯ ยื่นขอเสนอใหเปนสินคาออนไหว เชน นํ้าตาล  ผลิตภัณฑ
นม เนย เนยแข็งและถั่วลิสง  นอกจากนี้ยังมีทูนากระปอง  อาหารทะเลกระปอง  ผลไมกระปองดวย  
สวนสินคาอุตสาหกรรมที่สหรัฐฯ เสนอใหเปนสินคาออนไหวไดแก สินคาในหมวดส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมหลายรายการ  รองเทากีฬาประเภทตางๆ  เคร่ืองเซรามิคเคลือบ  เคร่ืองพอรชเลน  
เคร่ืองประดับเงิน  รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ)  นาฬิกาขอมือ เปนตน  ดังแสดงในตารางท่ี 2.10 
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ตารางที ่2.10 รายการสินคาออนไหวของสหรัฐอเมรกิา 

กลุมสินคา รายการสินคา 
เกษตรและอาหาร ผลไมสดแชเยน็ 

ปลาทูนากระปองและอาหารทะเลกระปอง 
สับปะรดกระปอง ผลไมกระปอง  
น้ําสบัปะรดกระปอง 
น้ําตาล 
นมและผลิตภัณฑนม 
เนย เนยแข็ง 
ถั่วลิสง 

เคมภีัณฑและพลาสติก Copper phthalocyanine 
Polycarbonates in primary forms 

สิ่งทอและเครื่องนุงหม สิ่งทอและเครื่องนุงหมหลายรายการ 
รองเทา รองเทากีฬาประเภทตางๆ 
เซรามคิและเครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องเซรามิคเคลือบ 

เครื่องพอรชเลน 
อัญมณีและเครือ่งประดับ เครื่องประดับเงนิ 

อัญมณีเทียม 
ยานยนตและชิน้สวน รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ) 
นาฬิกาและสวนประกอบ นาฬิกาขอมือ 
ผลิตภัณฑเบด็เตล็ด สีเทียน ดนิสอส ี

อปุกรณใชกับเสนผม 
ไฟฉาย 
ดอกไมและผลไมประดิษฐ 

หมายเหต:ุ  เปนตัวอยางรายการสินคาออนไหวที่รวบรวมจากความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ กับประเทศคูภาค ีไดแก สิงคโปร   
               ชลีิและออสเตรเลีย 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547. 
 

2.4 ขอเสนอทาทีการเจรจาลดภาษีศุลกากรของไทย 

ขอเสนอทาทีการเจรจาลดภาษีศุลกากรของไทยกับประเทศสหรัฐฯ ภายใตการเจรจาการคา
เสรี   คณะผูวิจัยไดรวบรวมทาทีตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมและตัวแทนกลุมสินคาภาคเอกชนไทยท่ี
ปรากฏในเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ3  โดยนําเสนอรูปแบบการลดภาษีสินคาของ
ไทยท้ังโดยรวมในสวนแรกและทาทีการลดภาษีเปนรายสินคาจะนําเสนอในสวนท่ีสอง 

                                            
3 www.thaifta.com 

http://www.thaifta.com
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2.4.1 รปูแบบการลดภาษีศุลกากรของไทย 

อัตราภาษีศุลกากรของไทยมีจํานวนท้ังส้ิน 5,505 รายการ  ซึ่งสวนใหญจํานวน 2,288 
รายการ (คิดเปนรอยละ 41.6 ของสินคาทั้งหมด) จะเก็บอยูท่ีอัตรารอยละ 0.1-5  รองลงมาจะเก็บท่ี
อัตรารอยละ 5.1-20 จํานวน 1,797 รายการ (รอยละ 32.6)  ขณะท่ีสินคาท่ีมีอัตราภาษีนําเขาเปนศูนย
แลวมีจํานวน 238 รายการคิดเปนเพียงรอยละ 4.3 ของจํานวนสินคาท้ังหมด  ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 

รปูที ่2.2 โครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรของไทย 

238

2,288

1,797

918

194
70

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0% 0.1-5% 5.1-20% 20.1-30% 30.1% ขึ้นไป เฉพาะและอื่นๆ

จาํนวนรายการสินคา

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

การเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯ เร่ืองการเขาสูตลาดของสินคา (Market access for goods) 
ท้ังไทยและสหรัฐฯ จะตองภาษีนําเขาสินคาระหวางกัน   โดยรูปแบบการลดภาษีของไทยจะแบง
สินคาออกเปน 2 กลุมใหญคือ สินคาทั่วไป (normal list) และสินคาออนไหว (sensitive list)  ซ่ึงสนิคา
ท่ัวไปจะมีระยะเวลาในการลดภาษี 0-5 ป  สวนสินคาออนไหวจะมีระยะเวลาในการลดภาษี 6-20  
ขึ้นอยูกับความออนไหวของสินคาแตละชนิด  โดยสินคาออนไหวของไทยสวนใหญจะอยูในรายการ
สินคาท่ีมีโควตาและเปนสินคาเกษตรที่มีมาตรการปกปองพิเศษ  ไดแก มันฝร่ังสดและแชแข็ง มันฝร่ัง
แปรรูป เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป  ชา ขาวโพด  นํ้าตาล  นมพรอมดื่ม  นมผงขาดมันเนย  เน้ือสัตว  
สวนตางๆ ของสัตว  นํ้าผึ้ง     ขณะท่ีสินคาที่มีอัตราภาษีเปนศูนยอยูแลวใหคงตอไป   

การหารือเบื้องตนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทยเร่ืองการลดภาษีสินคานําเขาแกสหรัฐฯ   
เห็นวา  สินคาท่ีมีอัตราภาษี 0% อยูแลวใหคงตอไปมีจํานวน 238 รายการ  สินคาที่พรอมลดภาษี
ระหวางกันเม่ือความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใชมีจํานวน 3,146 รายการ  และสามารถ
ลดภาษีใหเหลือศูนยภายในเวลา 5 ปกับสินคาจํานวน 1,946 รายการ  ขณะท่ีไทยเสนอใหมีสินคา
ออนไหวจํานวน 161 รายการท่ีจะมีระยะเวลาในการลดภาษีนําเขานานกวาสินคากลุมอ่ืน  ดังแสดงใน
ตารางที ่2.11  
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ตารางที ่2.11 รปูแบบการลดภาษีของไทย 

กลุมสินคา วิธกีารลดภาษ ี จํานวนรายการสินคา 
ภาษีเปน 0% อยูแลว ใหคงภาษ ี0% ตอไป 238 
Unilateral, Reciprocal พรอมลดเปน 0% เมือ่ FTA มีผล 3,146 
Normal  ภาษีเปน 0% ภายใน 5 ป 1,946 
Sensitive ภาษีเปน 0% ภายใน 6-20 ป 161 

หมายเหต:ุ   Unilateral   คือกลุมสินคาที่สามารถลดภาษีใหประเทศคูคาแบบลดใหฝายเดียว 
      Reciprocal  คือกลุมสินคาที่สามารถลดภาษีใหประเทศคูคาแบบตางตอบแทน (ลดทั้งสองฝาย) 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2547. 
 

2.4.2 ทาทีการลดภาษรีายสินคาของไทย 

ทาทีการลดภาษีรายสินคาของไทย  จากเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ4 พบวา 
สินคาสวนใหญจะสามารถลดภาษีเปน 0% ไดในป 2549  ซ่ึงหมายความวา ถาความตกลงการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ สามารถเจรจากันสําเร็จและบังคับใชในป 2549  สินคาไทยสวนใหญจะสามารถลดภาษี
เปน 0% ใหแกสหรัฐฯ ไดทันที  สินคาที่เหลือจะทยอยลดลงเปน 0% ไดภายในป 2553  ทาทีการลด
ภาษีรายสินคา  สามารถสรุปตามตารางที ่2.12 ไดดังนี ้

• ขาวและผลิตภัณฑ   ภาษีนําเขาขาวและผลิตภัณฑท่ีไทยเก็บเทากับรอยละ 30  
ขณะท่ีสหรัฐฯ มีการเก็บในอัตราท่ีหลากหลาย  แตจากจุดยืนของไทยสามารถลด
ภาษีสินคากลุมน้ีเปน 0% ไดในป 2549  ยกเวนแปงแผน (พิกัด 1905.90) ท่ี
สามารถลดเปน 0% ไดในป 2553 

• เน้ือโค กระบือ  โคกระบือมีชีวิต (พิกัด 0102) ของไทยเก็บภาษีนําเขาท่ีรอยละ 0-5 
และสามารถลดภาษีไดทันทีที่ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใช  
สวนเนื้อโคกระบือสดแชเย็น แชแข็ง (0201-0202) และสวนตางๆ ของโคกระบือ 
(พิกัด 0206) ท่ีมีอัตราภาษีนําเขารอยละ 50 และ 30 ตามลําดับ สามารถลดภาษี
เปน 0% ไดในป 2553 ขณะท่ีเนื้อโคแปรรูป สามารถลดภาษีไดในป 2549 

• นมและผลิตภัณฑ  สินคานมและผลิตภัณฑนมเปนสินคาออนไหวของไทยและมี
มาตรการปกปองพิเศษ  ไทยเก็บภาษีสินคานําเขาหางนม (พิกัด 0404) และเนย
แข็ง (พิกัด 0406) ท่ีระดับรอยละ 30  สวนนมผงขาดมันเนย (พิกัด 0402.10) ไทย
เก็บภาษีสินคานําเขาที่รอยละ 5  สินคานมและผลิตภัณฑนมทั้งสามรายการของ
ไทยจะสามารถลดภาษีเปน 0% ไดในป 2553  สวนท่ีเหลือจะทยอยลดลงภายใน
ระยะเวลา 20 ป 

                                            
4 เอกสารทาทีการลดภาษีของไทยใน FTA เปนรายสินคา (www.thaifta.com) 

http://www.thaifta.com)
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• หินออน หินแกรนิต   ไทยเก็บภาษีนําเขาสินคากลุมน้ีหลายอัตรา  โดยผลติภณัฑที่
ทําดวยหิน (พิกัด 6802) มีอัตรารอยละ 30  ซ่ึงสินคากลุมน้ีไทยสามารถลดภาษี
เปน 0% ไดภายในป 2553 

• เคมีภัณฑ  ไทยเก็บภาษีนําเขาสินคาเคมีภัณฑในอัตราตั้งแตรอยละ 0-20  ซ่ึงสนิคา
ในกลุมสวนใหญจะสามารถลดภาษีเปน 0% ไดตั้งแตป 2553 เปนตนไป  ยกเวน 
สารฆาแมลง (พิกัด 3808) ท่ีไทยสามารถลดภาษีนําเขาเปน 0% แกสหรัฐฯ ไดในป 
2549 

• ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ  ไทยพรอมลดภาษีเปน 0% ทันทีแกสหรัฐฯ ในสินคาไม
และไมแปรรูป (พิกัด 4401-4407) และเคร่ืองใชทําดวยไม (พิกัด 4419) ขณะท่ีแผน
ไม (พิกัด 4408-4409) และไฟเบอรบอรดทําดวยไม (พิกัด 4411) ท่ีไทยเก็บภาษี
นําเขาในอัตรารอยละ 12.5 จะลดภาษีแกสหรัฐฯ ในป 2553 

• เสนไหมและผลิตภัณฑไหม ไทยจะลดภาษีเปน 0% แกผลิตภัณฑผาไหม  ผาไหม  
เสนไหมและดายไหมแกสหรัฐฯ ภายในป 2549 ยกเวน ไหมดิบ (พิกัด 5002) ท่ี
ไทยจะทยอยลดภาษีนําเขาจนเปน 0% หลังป 2553 

• สิ่งทอ  สหรัฐฯ จํากัดโควตานําเขาสินคาสิ่งทอของไทยจํานวน 22 รายการ  แตไดมี
การทยอยยกเลิกโควตาภายใตความตกลงวาดวยสิ่งทอขององคการการคาโลก 
(ATC) ซ่ึงสินคาในกลุมสิ่งทอของไทยท้ังหมดจะสามารถลดภาษีเปน 0% ไดในป 
2549  

• เซรามิค  ไทยเก็บภาษีนําเขากระเบื้องปูพ้ืน (พิกัด 6901-6904) และผลิตภัณฑ
เซรามิคอื่นๆ (พิกัด 6909)  ในอัตรารอยละ 5-10  ขณะท่ีเคร่ืองสุขภัณฑ ของ
ชํารวยและเคร่ืองประดับเซรามิคและเคร่ืองใชบนโตะอาหารท่ีทําดวยเซรามิคของ
ไทยเก็บภาษีนําเขาท่ีรอยละ 30  จากการเสนอทาทีการลดภาษีของภาคเอกชนไทย
พบวา  สินคากระเบื้องปูพ้ืนและผลิตภัณฑเซรามิคอื่นๆ สามารถลดภาษีเปน 0% 
ไดในป 2549  ขณะท่ีอีกสามรายการท่ีเหลือยังไมมีการเสนอจุดยืนวาจะลดภาษี
อยางไร   

• แกวและกระจก  ไทยจะลดภาษีนําเขาเปน 0% ในสินคาแกวและกระจกหลาย
รายการแกสหรัฐฯ ไดตั้งแตป 2553 เปนตนไป  ยกเวน เศษแกว (พิกัด 7001) ท่ี
ไทยจะลดภาษีเปน 0% ไดทันที 

• เคร่ืองใชไฟฟา  ไทยเก็บภาษีนําเขาเคร่ืองใชไฟฟาท่ีชวงอัตรารอยละ 15-30  สินคา
สวนใหญในกลุมนี้สามารถลดภาษีนําเขาไดในป 2549  ยกเวน เคร่ืองปรับอากาศ 
(พิกัด 8415) วีดีโอ (พิกัด8521) และเคร่ืองรับวิทยุ (พิกัด 8527) ท่ีจะลดภาษีเปน 
0% ในป 2553 
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• ยานยนตและช้ินสวน  ภาษีนําเขายานยนตและชิ้นสวนของไทยมีอัตราท่ีสูง  
โดยเฉพาะรถยนตน่ังสวนบุคคล (พิกัด 8703) เก็บท่ีอัตรารอยละ 80  ไทยจะลด
ภาษีนําเขาสินคาทั้งหมดในกลุมภายในป 2553 ยกเวน ชิ้นสวนรถยนต (พิกัด 
8708) ท่ีจะลดในป 2549  อยางไรก็ตาม  ในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ   
สินคากลุมยานยนตและช้ินสวนในหมวด 84 และ 87 ตองการใหมีการลดภาษนํีาเขา
ระหวางกันท้ังสองฝายโดยไมมีการเจรจาแลกเปลี่ยนในรายพิกัดสินคา 

ตารางที ่2.12 ทาทกีารลดภาษีรายสินคาของไทย 

กลุมสินคา พิกดั 
อตัราภาษีนําเขา 

ของไทยa 
ทาทกีารลดภาษีของไทย
ใน FTA ไทย-สหรัฐฯ 

1. ขาวและผลิตภัณฑ 
ขาว  
แปงขาว 
เสนกวยเตีย๋ว 
ขนมปงกรอบ 
แปงแผน 

 
1006 

1102.30 
1902.19 
1905.10 
1905.90 

 
2.75 บาท/กก. 

30% 
30% 
30% 
30% 

 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2553 

2. เนือ้โคและกระบือ 
โคกระบือมชีีวิต 
เนือ้โคกระบอืสดแชเย็น 
เนือ้โคกระบอืสดแชแข็ง 
สวนตางๆ ของโคกระบอื 
เนือ้โคแปรรปู 

 
0102 
0201 
0202 
0206 

1602.50 

 
0, 5% 
50% 
50% 
30% 
30% 

 
ลดเปน 0% ทันที 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2549 

3. นมและผลิตภณัฑ 
นมผงขาดมนัเนย 
หางนม 
เนยแข็ง 

 
0402.10 

0404 
0406 

 
5% 

5, 30% 
30% 

 
ลดเปน 0% หลังป 2553 
ลดเปน 0% หลังป 2553 
ลดเปน 0% หลังป 2553 

4. หินออน หินแกรนิต 
หินออน 
หินแกรนิต 
ผลิตภัณฑท่ีทําดวยหนิ 

 
2515 
2516 
6802 

 
8.75% 

8.75, 12.5, 20% 
10, 30% 

 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 

5. เคมีภณัฑ 
เคมอีนนิทรยี 
เคมอีนิทรีย 
ปุย 
สีทา วารนชิและสีอืน่ๆ 
สารฟอกยอม 
เคมภีัณฑเบ็ดเตล็ด 
สารฆาแมลง 

 
2801-2851 
2901-2942 
3101-3105 
3208-3215 
3201-3207 
3801-3825 

3808 

 
0, 5% 
0, 5% 
0, 5% 

5, 10, 20% 
0, 5% 
0-20% 
20% 

 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% หลังป 2553 
ลดเปน 0% หลังป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2549 
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กลุมสินคา พิกดั 
อตัราภาษีนําเขา 

ของไทยa 
ทาทกีารลดภาษีของไทย
ใน FTA ไทย-สหรัฐฯ 

6. ไมแปรรปูและผลิตภัณฑ 
ไมและไมแปรรูป 
แผนไม 
ไฟเบอรบอรดทําดวยไม 
เครื่องใชทําดวยไม 

 
4401-4407 
4408-4409 

4411 
4419 

 
1, 5% 
12.5% 
12.5% 
30% 

 
ลดเปน 0% ทันที 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ทันที 

7. เสนไหมและผลิตภณัฑไหม 
เสนไหมดบิ 
เสนไหม ดายไหม 
ผาไหม 

 
5002 

5003-5006 
5007 

 
10% 
5% 

17.5% 

 
ลดเปน 0% หลังป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 

ผลิตภัณฑผาไหม 6206.10, 
6213.10, 
6214.10, 
6215.10 

60% 
 

ลดเปน 0% ในป 2549 
 
 

8. สิ่งทอ 
ผาผืน 
 
 
 
 
 

 
5111-5113 
5208-5212 
5310-5311 
5407-5408 
5512-5516 
6001-6006 

 
7.5-17.5% 

 
 
 
 
 

 
ลดเปน 0% ในป 2549 

ดายและดายใยประดิษฐ 
 
 

5204-5207 
5401-5403 
5508-5511 
5701-5705 

5% 
 
 

ลดเปน 0% ในป 2549 

เคหะสิ่งทอ 
 
 

5904-5905 
6301-6304 
5404-5405 

12.5, 30% 
 
 

ลดเปน 0% ในป 2549 

เสนใยประดษิฐ 
 

5501-5507 
5804 

1, 5% ลดเปน 0% ในป 2549 

ผาคลุมไหล ผาพันคอ 
 

6117 
6214-6215 

5-60% 
 

ลดเปน 0% ในป 2549 

ผาปก 
ผาลูกไม 
ตาขายจับปลา 
ผาแบบสําหรับตัดเสือ้ 

5804 
5810 
5608 
6307 

12.5% 
15% 
15% 

5-30% 

ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
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กลุมสินคา พิกดั 
อตัราภาษีนําเขา 

ของไทยa 
ทาทกีารลดภาษีของไทย
ใน FTA ไทย-สหรัฐฯ 

9. เซรามิค 
กระเบือ้งปูพ้ืน 
ผลิตภัณฑเซรามิคอื่นๆ 

 
6901-6904 

6909 

 
10% 

5, 10% 

 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 

10. แกวและกระจก 
เศษแกว 
กระจกลวดลาย 
บรรจุภัณฑแกว 
เครื่องใชบนโตะอาหาร 

 
7001 
7003 
7010 
7013 

 
5, 17.5% 
5, 17.5% 
30, 35% 
30, 35% 

 
ลดเปน 0% ทันที 
ลดเปน 0% หลังป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 

11. เครือ่งใชไฟฟา 
คอมเพรสเซอร 
เครื่องปรบัอากาศ 
ตูเย็น 
วีดีโอ 
เครื่องรับวิทย ุ
โทรทัศนส ี
แผงสวิทซ 
หลอดภาพส ี

 
8414.30 

8415 
8418 
8521 
8527 
8528 
8537 

8540.11 

 
15% 
30% 
30% 
20% 
20% 
20% 
15% 

ยกเวนอากร 

 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 
ลดเปน 0% ในป 2549 

12. ยานยนตและชิน้สวนb 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถบรรทุก รถกระบะ 
รถจักรยานยนต 
ชิน้สวนรถยนต 
ชิน้สวนรถจักรยานยนต 

 
8703 
8704 
8711 
8708 
8714 

 
10, 60, 80% 

40, 60% 
60% 

30, 35, 42% 
10, 30, 40% 

 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2553 
ลดเปน 0% ในป 2549  
ลดเปน 0% ในป 2553 

หมายเหต:ุ  a. อัตราภาษีนําเขาของไทยเปนอัตรา MFN,  b. สินคาหมวดยานยนตและชิ้นสวน (ตอนที่ 84 และ 87) ในความ
ตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ   ภาคเอกชนตองการใหการลดภาษเีปนแบบตางตอบแทน (ลดทั้งสองฝาย) ทั้งหมวด
สินคา  ไมใชเปนการลดภาษีรายสินคา  อยางไรก็ตาม ทาททีี่แสดงในตารางเปนทาทเีบ้ืองตนกรณีที่ไมสามารถ
เจรจาใหมีการลดตางตอบแทนสินคาทั้งหมวด 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547 และรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

จากทาทีการลดภาษีรายสินคาดังกลาว  สวนใหญสามารถลดภาษีแกสหรัฐฯ ไดภายในป 
2553 สวนที่เหลือจะเปนสินคาท่ีไทยเสนอเปนสินคาออนไหว  ซึ่งจะมีระยะเวลาในการลดภาษ ี6-20 ป  
ขึ้นกับชนิดสินคาและขึ้นกับผลของการเจรจา   การท่ีไทยทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ น้ัน  
ขอตกลงดานภาษีศุลกากรนาเปนผลดีตอไทยมากที่สุดในการขยายตลาดสงออกสินคาในประเทศ
สหรัฐฯ   อยางไรก็ตาม  การลดภาษีสินคาทั้งสองฝายจะสงผลใหสินคานําเขาจากสหรัฐฯ มาไทยมี
มากขึ้นดวย 
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2.5 ผลกระทบและแนวทางการเจรจาขอตกลงดานภาษีศุลกากร 

 ขอตกลงดานภาษีศุลกากรเปนสวนท่ีประเทศไทยจะไดประโยชนจากการเปดเสรีการคากับ
สหรัฐฯ มากที่สุด  เน่ืองจากเมื่อมีการลดภาษีสินคาระหวางกันแลวสินคาไทยจะสามารถสงไปขายใน
สหรัฐฯ ไดมากขึ้น  อยางไรก็ตาม  สินคาที่มีอัตราภาษีสูง (tariff peak) และสินคาท่ีสหรัฐฯ เสนอเปน
สินคาออนไหวจะมีระยะเวลาในการลดภาษีท่ีนานกวาสินคาท่ัวไป  สินคาสวนใหญของสหรัฐฯ นาจะ
ลดภาษีไดทันทีท่ีความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใช  ท้ังน้ีเนื่องจากสหรัฐฯ มีอัตราภาษี
นําเขาเฉลี่ยสินคาอยูในระดับต่ํากวาไทยมาก  

สินคาไทยท่ีจะไดรับประโยชนมากจากการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ   ไดแก  
สินคาท่ีมีอัตราภาษีนําเขาสหรัฐฯ ระดับสูงและมีการเจรจาใหสามารถลดภาษีไดทันทีที่ความตกลง
การคาเสรีมีผลบังคับใช  สินคาท่ีมีอัตราภาษีนําเขาสหรัฐฯ สูงที่จะไดรับจากการเปดเสรีการคาไดแก  

• ปลาปรุงแตง  
• นํ้ามันถ่ัวเหลือง 
• ผัก 
• ผลไม 
• ผลิตภัณฑนม 
• เนยถ่ัว 
• ยาสูบและผลิตภัณฑ 
• กระเปาเดินทาง 
• ของท่ีทําดวยวัตถุจักสาน 
• ผาผืนท่ีทําดวยฝาย 
• ผาทอแบบมีขน 
• เสื้อผาเด็ก 
• ชุดสูท 
• ถุงมือผา 
• รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก 
• รองเทาสวนบนทําดวยวัตถุทอ 
• เคร่ืองใชเซรามิค 
• เคร่ืองแกวบนโตะอาหาร 
• เฟอรนิเจอรเคร่ืองแกว 
• รถบรรทุก 

ในทางกลับกัน  สินคาสหรัฐฯ จะเขามาในไทยมากขึ้นจากการลดภาษีนําเขาของไปไทย  การ
ท่ีสินคาบางรายการของไทยถูกเสนอเปนสินคาออนไหวเนื่องจากเปนสินคาท่ีตองการการปกปองสินคา
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ภายในประเทศโดยใชกําแพงภาษี  การลดอุปสรรคทางดานภาษีศุลกากรจากการเจรจาการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ จะทําใหสินคาจากสหรัฐฯ เขาแขงขันในตลาดภายในประเทศไทยมากขึ้น  สินคาท่ีจะ
ไดรับผลกระทบมากไดแก สินคาที่ไทยมีการเก็บภาษีนําเขาในอัตราสูงน่ันเอง  ซ่ึงไดแก 

• เน้ือโค กระบือ  
• ผักผลไม 
• เคร่ืองดื่ม 
• นมและผลิตภัณฑนม 
• นํ้าตาล 
• ยาสูบและผลิตภัณฑ 
• ผาคลุมไหล ผาพันคอ 
• เคหะส่ิงทอ 
• รถยนต 
• รถจักรยานยนต 
• สารฆาแมลง 
• เคร่ืองใชในครัว 
• เคร่ืองปรับอากาศ 
• ตูเย็น     

 

ดังนั้น  การเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯ ในขอตกลงดานภาษีศุลกากร  ควรมุงเนนการเจรจา
ลดภาษีสินคาที่มีอัตราภาษีสูงประกอบการมุงเจรจาเพ่ือลดการใชมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี 
(Non-tariff measures)  เน่ืองจากสินคาทั่วไปจะมีระยะเวลาการลดภาษีที่ส้ันกวาสินคาท่ีมีอัตราภาษี
สูงและสินคาออนไหว  ซึ่งสินคาท่ีมีอัตราภาษีสูงของสหรัฐฯ จะครอบคลุมในกลุมสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑอาหาร  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  และกลุมยานยนตเปนหลัก   การเจรจาใหสหรัฐฯ ลดภาษี
สินคาเหลาน้ีจะเปนผลดีตอไทย 

การลดภาษีสินคาระหวางกันของไทยและสหรัฐฯ   จะสงท้ังผลดีและผลเสียตอสินคาของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย  เน่ืองจากสินคาท่ีสหรัฐฯ ลดภาษีใหไทยจะ
สงออกไดมากขึ้น  ขณะเดียวกันสินคาท่ีไทยลดภาษีแกสหรัฐฯ จะเขามาในประเทศไทย  ดังน้ันเพ่ือ
เปนโอกาสของผูประกอบการ SMEs ไทย  คณะผูวิจัยมีความเห็นวาควรสรางความสามารถในการ
แขงขนัใหกับสินคา SMEs ไทย โดยมีแนวทางดังตอไปน้ี 

- ภาครัฐควรเสริมสรางปจจัยและพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการแขงขันแก SMEs ไทย  
เชน ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตแก SMEs เพ่ือลดตนทุนของผูประกอบการ 
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- สถาบันและองคกรเฉพาะควรสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงของผูประกอบการ SMEs โดย
พยายามเปนตัวกลางสงเสริมกิจกรรมรวมกันของผูประกอบการ  เชน การจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบ  การรวบรวมขอมูลหรือการทําตลาดรวม  เปนตน   

- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการผลิต  บริหารจัดการ  จัดซ้ือ  สงมอบ
สินคาและกระจายสินคาของผูประกอบการ SMEs ตลอดจนสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการถายโอนเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ 

- สงเสริมและพัฒนาทักษะของผูประกอบการ SMEs ใหสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคากับสหรัฐฯ   โดยการใหความรูและประชาสัมพันธการ
ทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ตลอดจนความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับ
ประเทศคูคาอื่น   

 


